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PEMANTAPAN PERSIAPAN UJIAN (PPU) SD 

SD NEGERI BALEWANGI 01 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari/Tanggal  : Senin, 11 Maret 2013 
Jam  : 08.00 – 10.00  (120 menit) 

 

Petunjuk Umum 
1. Isilah identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai dengan petunjuk di 

Lembar Jawaban Komputer (LJK) 
2. Silanglah (X) jawaban pada huruf yang dianggap benar ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) 
3. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut 
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada Pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap. 
7. Tidak diijinkan menggunakan HP, Kalkulator, atau alat bantu lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas ujian. 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

 

 Wacana untuk soal no 1 s.d 4 

Pemanfaatan Energi Alternatif 

Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) terbukti banyak mendatangkan masalah. Salah 

satu faktor adalah terbatasnya persediaan minyak bumi. Minyak bumi termasuk kekayaan alam yang 

tidak dapat diperbaharui. Apabila harga minyak dunia melonjak akan berdampak pada kegiatan 

masyarakat secara umum. 

Upaya untuk mengembangkan energi alternatif mutlak diperlukan melalui berbagai program, 

pemerintah gencar mengembangkan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan dan murah. 

Salah satu energi alternatif adalah energi biogas dari kotoran ternak sapi atau kerbau. Keuntungannya 

bahan mudah didapat, ramah lingkungan, aman, sangat ekonomis dan dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. 

1.  Apa keuntungan menggunakan energi alternatif biogas? 

 a. Harga pembelian biogas lebih murah dan mudah didapat 

b. Bahan baku mudah didapat, ramah lingkungan, aman, sangat ekonomis 

c. Diterima masyarakat luas, karena memanfaatkan peralatan modern 

d. Dapat menurunkan harga bahan bakan minyak di pasaran 

2.  Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf kedua adalah.... 

 a. Apa yang menyebabkan terbatasnya persediaan minyak bumi? 

b. Apa keuntungan menggunakan energi alternatif? 

c. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak? 

d. Bagaimana dampak bila harga minyak dunia melonjak terhadap kegiatan masyarakat? 

3.  Ide pokok paragraf ketiga adalah..... 

 a. Salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas. 

b. Keuntungan energi alternatif biogas 

c. Bahan baku energi biogas berupa kotoran ternak sapi atau kerbau. 

d. Keuntungan biogas ramah lingkungan, aman, sangat ekonomis. 
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4.  Kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah... 

 a. Harga minyak dunia melonjak berdampak pada kegiatan masyarakat 

b. Pengguna sumber daya alam harus hemat 

c. Upaya mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah 

d. Himbauan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi 

5.  Perhatikan petunjuk pemakaian obat berikut!  

  

 

 

 

 

 

 

 Petunjuk pemakaian obat di atas untuk usia 9 tahun adalah..... 

a. dua kali sehari satu sendok teh 

b. dua kali sehari setengah sendok makan 

c. sekali sehari dua sendok makan 

d. dua kali sehari satu sendok makan 

 

6.  Perhatikan petunjuk berikut! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Urutan petunjuk pemakaian telepon umum adalah.... 

a. 3-4-2-1 

b. 3-4-1-2 

c. 3-2-4-1 

d. 3-2-1-4 

 

7.  Musim penghujan di akhir tahun 2012 secara merata turun di wilayah Jabodetabek. Turunnya hujan 

secara terus-menerus di wilayah tersebut menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana. Banyak 

warga yang harus merelakan rumahnya terendam banjir. Tidak hanya itu, segala bentuk penyakit 

seperti tifus, demam berdarah, dan diare juga tersebar. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah 

dapat mengatasi masalah banjir ini. 

 

Saran yang tepat untuk surat pembaca di atas adalah....  

 a. Sebaiknya kita pindah rumah agar tidak terkena banjir. 

b. Penganggulangan banjir adalah tanggung jawab pemerintah. 

c. Kewaspadaan terhadap banjir seharusnya sudah ada sebelum bencana banjir melanda. 

d. Banjir adalah musibah yang harus diterima dengan pasrah dan lapang dada. 

 

 

2 x 1 sendok teh untuk usia 3-5 tahun 

2 x 1 sendok makan untuk usia 6-12 tahun 

2 x 2 sendok makan untuk usia 12 tahun ke atas dan dewasa 

Petunjuk pemakaian telepon umum 

1. Setelah selesai berbicara, letakan kembali gagang telepon 

2. Setelah terdengar nada sambung di telepon, masukan koin 

3. Angkat gagang telepon 

4. Tekan nomor yang dituju 
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8.  Perhatikan pengumuman berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi pengumuman di atas adalah.... 

 a. Pemberitahuan pelaksanaan UN 

b. Nasihat untuk para siswa 

c. Pemberitahuan persyaratan UN 

d. Dukungan semangat untuk siswa kelas VI 

  

Perhatikan teks drama di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 – 11! 

Siswa kelas VI sedang istirahat. Ada yang langsung menuju kantin, ada yang bermain di lapangan, 

ada juga yang diam di kelas sambil membaca buku. Akan tetap, Dimas hanya duduk di kelas sambil 

menelungkupkan kepala di atas meja. 

Andi       : Dimas, kamu kenapa? 

Dimas    :  Aku pusing. 

Andi       : Memangnya kenapa? Kamu sakit? 

Dimas    :  Ya, mungkin. Kemarin aku jajan sembarangan dan main hujan-hujanan. 

Andi       : Kalau begitu, mari kita ke UKS. Kamu harus istirahat. 

(sesampainya di UKS, ada guru pembina)  

Ibu Guru : Nah Dimas, kamu jangan lagi jajan sembarangan dan main hujan-hujanan ya. Karena itu 

semua mendatangkan penyakit. 

(Dimas hanya mengangguk) 

 

9.  Tokoh utama dalam drama di atas adalah.... 

 a. Andi 

b. Dimas 

c. Andi dan Dimas 

d. Ibu Guru 

10.  Latar tempat dalam drama di atas adalah..... 

 a. Kelas VI 

b. Kelas dan UKS 

c. Halaman sekolah 

d. UKS 

11.  Amanat yang dapat dipetik dari drama tersebut adalah.... 

 a. Kita tidak boleh jajan sembarangan dan main hujan-hujanan karena mendatangkan penyakit 

b. Kalau teman sakit, seharusnya dibantu 

c. Sebaiknya, kalau sakit jangan masuk sekolah 

d. Kalau ada teman yang sakit, kita wajib menjenguknya 

12.  (1) Kita harus menaati peraturan lalu lintas. (2) Dengan menaati peraturan lalu lintas, kita akang 

terhindar dari kecelakaan. (3) Lain halna apabila kita tidak menaati peraturan lalu lintas. (4) Selain 

terjadi kecelakaan, terjadi pula kemacetan lalu lintas. 

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor.... 

 a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

Pengumuman 

Diberitahukan kepada seluruh siswa kelas VI SDN Balewangi 01, UN akan dilaksanakan 

pada awal Mei 2013. Oleh karena itu, diharapkan para siswa kelas VI semakin rajin dan 

fokus dalam belajar. 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima 

kasih. 
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13.  Fitri     : Liburan semester ini kamu kemana, San? 

Santi   : Aku mau ke Yogya, kamu? 

Fitri     : Aku mau ke rumah saudaraku di Padang. 

Santi   : Wah, aku tunggu oleh-olehnya yah! 

Isi percakapan di atas adalah tentang..... 

 a. rencana libur semester 

b. rencana berlibur bersama 

c. rencana liburan ke Padang 

d. rencana liburan di rumah nenek 

  

Bacalah paragraf berikut ini untuk menjawab soal 14-16! 

Ayahku bekerja di Jakarta. Hari ini ayah akan pulang dari Jakarta. Hatiku senang karena akan bertemu 

ayah. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Selain itu, ayah juga selalu membawa buah tangan 

yang banyak. Aku benar-benar menantikan kedatangan ayah. Semoga aku bertemu ayah hari ini. 

 

14.  Pernyataan yang benar tentang paragraf di atas adalah..... 

 a. Aku menantikan ayah di Jakarta 

b. Ayah pulang dari Jakarta 

c. Ayah pulang dari kantor 

d. Ayah pergi ke Jakarta 

15.  Arti kata menantikan pada paragraf di atas adalah.... 

 a. Menunda-nunda 

b. Menunggu 

c. Bertemu 

d. berpisah 

16.  Lawan kata senang dari paragraf di atas adalah..... 

 a. Susah 

b. Bahagia 

c. Sedih 

d. senyum 

17.  Pendirian Anggita selalu berubah. Jika hari ini dia bilang bahwa dia mau ikut ekstrakulikuler  tari, 

esoknya dia bilang bahwa dia tidak jadi ikut ekstrakulikuler tari. Hal ini membuat teman-temannya 

tidak suka terhadapnya. 

Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sifat Anggita adalah.... 

 a. Tak ada gading yang tak retak 

b. Mati semut karena manisan 

c. Pucuk dicinta, ulam tiba 

d. Bagai air di daun talas 

18.  Wulan adalah gadis yang paling cantik di desanya. Kecantikannya telah membuat banyak orang jatuh 

hati padanya. 
 

Ungkapan yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah... 

 a. Bunga mawar 

b. Bunga desa 

c. Bunga bank 

d. Tangkai tak berbunga 

19.   Jalan-jalan ke Kecamatan Gombong 

Pulangnya kembali ke Sleman 

Jadi anak jangan sombong 

Nanti akan dijauhi teman 

Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah... 

 a. Anak yang sombong akan pulang kembali ke Sleman 

b. Anak yang sombong tidak boleh ke Sleman 

c. Anak sombong akan dijauhi teman 

d. Anak yang dijauhi teman akan sombong 
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 Teks 1 

Indonesia adalah negara yang kaya kebudayaannya. Salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang 

terkenal hingga ke mancanegara adalag batik. Sekarang, batik telah dilestarikan. Oleh karenanya, 

batik dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas hasil kebudayaan Indonesia. 

 

Teks 2 

Salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang terkenal adalah batik. Batik tidak hanya terkenal di dalam 

negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak wisatawan yang menyukai batik karena berbagai macam 

motif batik dikembangkan. Motif batik umumnya merupakan ciri khas asal batik tersebut. 

 

20.  Persamaan informasi yang dijelaskan pada dua teks di atas adalah.... 

 a. Jenis-jenis batik di Indonesia 

b. Terkenalnya batik hingga ke mancanegara 

c. Motif-motif batik yang terkenal 

d. Batik sebagai salah satu kebudayaan Indonesia 

  

Perhatikan jadwal di bawah ini untuk menjawab nomor 21 – 22! 

Jadwal Kereta Ekonomi 

12 Maret 2013 

No Jurusan Berangkat Tiba 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bogor – Jakarta Kota 

Bogor – Depok 

Bogor – Manggarai 

Depok – Tanah Abang 

Depok – Jakarta  

08.00 

08.30 

08.15 

08.05 

08.15 

09.00 

09.15 

08.40 

08.50 

08.50 
 

21.  Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah.... 

 a. Kereta jurusan Bogor – Depok berangkat pada pukul 08.30 WIB 

b. Kereta yang paling lama tiba adalah jurusan Bogor – Depok 

c. Kereta ekonomi jurusan Depok-Tanah Abang berangkat pukul 08.15 

d. Waktu tempuh Bogor – Manggarai adalah 30 menit 

22.  Kereta yang tiba 10 menit setelah kereta jurusan Depok – Jakarta Kota   adalah... 

 a. Kereta jurusan Bogor – Depok 

b. Kereta jurusan Bogor – Manggarai 

c. Kereta jurusan Bogor – Jakarta Kota 

d. Kereta jurusan Depok – Tanah Abang 
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23.  Ibuku 

Oleh : Nathania 

 

Ibuku 

Jika aku sakit, ibu yang menjaga 

Jika aku sakit, ibu yang memberi makan 

Jika aku sakit, ibu yang memberi obat 

Oh, ibuku 

Ku tak tahu harus membalas apa 

Ibu, ku sangat sayang padamu 

I LOVE YOU, ibu 

 

 

 

 Puisi di atas berisi.... 

a. Ibu yang menyayangi anaknya 

b. Anak yang menyayangi ibunya 

c. Seorang ibu yang berjasa tanpa pamrih 

d. Jasa ibu begitu besar dalam hidup seorang anak 

 

24.  Pada suatu hari, Dayang Sumbi berkata kepada Sangkuriang. Dayang Sumbi ingin sekali hati kijang. 

Disuruhnya sangkuriang untuk berburu besok pagi, Sangkuriang menyetujui keinginan ibunya itu. Ia 

menyarankan agar ibunya segera pergi tidur karena hari telah larut malam. 

Kalimat yang merupakan kesimpulan dari paragraf di atas adalah..... 

 a. Dayang Sumbi ingin sekali hati kijang dan dia menyuruh Sangkuriang berburu besok pagi 

b. Dayang Sumbi ingin memakan daging kijang 

c. Dayang Sumbi ingin berburu 

d. Sangkuriang menyarankan ibunya untuk pergi tidur 

  

Bacalah laporan di bawah ini dengan saksama! 

Laporan Pengamatan 

Tempat  : Perpustakaan Sekolah Sumber Asih 

Waktu    : Bulan April – Mei 2012 

Hasil Pengamatan : 

a. Di mana perpustakaan ini memiliki 250 buku pelajaran mulai dari tingkat SD-SMA, 150 buku 

fiksi, dan 100 majalah, dan artikel ilmiah. 

b. Para pengunjung terdiri atas siswa SD-SMA dan juga para guru. 

c. Buku yang paling banyak dpinjam adalah buku sains dan artikel ilmiah. 

25.  Isi laporan di atas adalah tentang .... 

 a. Pengamatan perpustakaan Sekolah Sumber Asih 

b. Pengamatan kebersihan SD Sumber Asih 

c. Cara peminjaman buku di perpustakaan 

d. Kebersihan perpustakaan Sumber Asih 

26.  Poin “a” pada laporan di atas dapat diperbaiki dengan.... 

 a. Menghilangkan kata ini 

b. Menghilangkan kata di mana 

c. Mengganti kata mulai dari dengan sejak dari 

d. Mengganti kata fiksi dengan fiction 
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27.  Doni   : Apa cita-citamu Din? 

Dini    : Aku ingin menjadi guru. 

Doni   : Mengapa kamu ingin menjadi guru? 

Dini    : Aku ingin mengajar anak-anak agar menjadi pintar. 

Doni   : Wah, kau sungguh mulia, Don! 

Topik yang tepat untuk percakapan di atas adalah..... 

 a. Cita-cita Dini 

b. Prestasi Dini 

c. Impian Doni 

d. Jadi guru 

  

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab nomor 28-30! 

Marwan seorang anak yang aktif. Dia aktif terlibat di berbagai organisasi. Selain itu, dia dikenal 

sebagai anak yang cerdas. Dia pernah memenangkan olimpiade Matematika tahun lalu. Dia pun 

dikenal sebagai anak yang ramah kepada semua orang. 

 

28.  Kalimat ringkasan yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah.... 

 a. Marwan pemenang olimpiade Matematika 

b. Marwan banyak terlibat dalam organisasi 

c. Marwan anak yang aktif, cerdas, dan ramah. 

d. Marwan anak yang aktif berorganisasi dan suka membantu 

29.  Tema paragraf di atas adalah...... 

 a. Pendidikan 

b. Komunikasi 

c. Keaktifan anak. 

d. Religius  

 

30.  Pesan yang terkandung pada paragraf di atas adalah... 

 a. Kita tidak perlu memikirkan orang lain 

b. Kita harus rajin belajar agar pandai 

c. Kita harus aktif organisasi agar banyak teman 

d. Kita tidak boleh sombong terhadap prestasi yang dimiliki 

 

 Bacalah puisi berikut ini untuk menjawab soal nomor 31-32! 

Pentas Pertamaku 

Oleh : Nayra 

Senangnya hatiku 

Akhirnya kumendapatkan peran 

Peran yang telah lama kuimpikan 

Peran seorang putri yang baik hati 

Senangya hatiku 

Ku „kan tampil 

Dalam pentas pertamaku 

Pentas perpisahan kelas 

 

31.  Pernyataan yang sesuai dengan puisi di atas adalah..... 

 a. Aku sedih mendapatkan peran seorang putri 

b. Aku senang mendapatkan peran seorang putri 

c. Aku terharu mendapatkan peran seorang putri 

d. Aku bangga mendapatkan peran seorang putri 
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32.  Makna pada kata “telah lama kuimpikan” adalah.... 

 a. Telah lama dijalani 

b. Telah lama diingikan 

c. Sudah menjadi mimpi 

d. Hanyalah khayalan 

 

33.  1. Klik start, pilih program aplikasi 

2. Hubungkan kabel komputer dengan stop kontak, lalu tekan tombol power 

3. Terdengar bunyi bip...pertanda sistem berjalan dengan baik 

4. Tunggu sejenak hingga tampil OS Windows 

Urutan petunjuk pemakaian komputer yang tepat pada kalimat acak di atas adalah… 

 a. 1 – 4 – 3 – 2  

b. 2 – 3 – 4 – 1  

c. 2 – 3 – 1 – 4  

d. 4 – 3 – 2 – 1  

 

34.  (1) Liburan sudah habis aku lalui 

(2) Baru saja aku naik kelas enam 

(3) Aku penasaran ingi tahu guru kelasku yang baru 

(4) Ini hari pertama aku berada di kelas enam 

Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu dengan urutan… 

 a. (4) – (3) – (2) – (1) 

b. (1) – (4) – (3) – (2) 

c. (2) – (1) – (4) – (3) 

d. (3) – (2) – (1) – (4) 

 

35.  a. Syifa tidak latihan menari 

b. Syifa mengikuti lomba melukis 

Penggabungan dua kalimat di atas yang benar adalah..... 

 a. Jika tidak latihan menari, makan Syifa mengikuti lomba melukis 

b. Meskipun tidak latihan menari, Syifa tetap mengikutinya 

c. Syifa tidak latihan menari, karena mengikuti lomba melukis. 

d. Meskipun tidak latihan menari, Syifa tetap mengikuti lomba melukis. 

36.  Abdul rajin belajar ......... menjadi anak yang pandai. 

 a. Karena 

b. Sehingga  

c. Walaupun 

d. Sedangkan  
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37.  Perhatikan surat berikut ini! 

                  Garut, 11 Maret 2013 

No  : 027/KPS/SD/III/2013 

Hal : Undangan seminar 

 

Dengan Hormat, 

................................................................ 

Hari       : ____________________ 

Tanggal : ____________________ 

Waktu   : ____________________ 

Tempat  : ____________________ 

Berkenaan dengan acara tersebut, kami berharap agar seluruh siswa dan guru SDN Balewangi 01 

dapat menghadiri acara tersebut. 

Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

Ketua Panitia 

 

Saepurohman, S.Pd. 

 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi pembukaan surat di atas adalah..... 

a. Sehubungan dengan diadakannya Seminar Pendidikan “Mari Kembangkan Bahasa Indonesia”, 

kami mengundang Anda hadir pada : 

b. Dengan ini, kami beritahukan bahwa kami mengadakan seminar pendidikan. 

c. Kepada seluruh murid dan guru kami beritahukan bahwa kami mengadakan seminar pendidikan 

pada : 

d. Dengan ini kami berharap Anda dapat datang pada seminar ini. 

38.  Acara tersebut akan dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal        Sabtu, 9 Maret 2013 

Waktu                  Pukul 08.00 WIB 

Tempat                 Aula SDN Balewangi 01 

 

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi penggalan surat di atas adalah..... 

 a. ( . ) 

b. ( , ) 

c. ( ; ) 

d. ( : ) 

39.  Pengumuman 

…………………Cabang olah raga yang dipertandingkan adalah bola voli, sepak takraw, sepak bola, 

tenis meja, dan atletik. Sekolah-sekolah yang berminat dapat mendaftarkan diri ke Panitia Pekan Olah 

Raga SD di UPTD Pendidikan Kecamatan Cisurupan. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Maret 

2013 jam 14.00 WIB 

 

Kalimat pertama yang paling tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah… 

 a. Agar tubuh kita sehat mari kita sukseskan Pekan Olah Raga SD. 

b. Marilah kita galakkan Pekan Olah Raga SD. 

c. Dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga siswa SD, maka akan diselenggarakan Pekan Olah 

Raga SD. 

d. Diumumkan kepada seluruh kepala sekolah SD 
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40.  Ferry  : “besok datang ke ulang tahunku ya, Her!” 

Heri  : “………………………” 

Ferry : “aku mengundang teman-teman dan saudaraku”. 

Heri  : “pasti meriah acaranya, kuusahakan untuk datang besok.” 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah… 

 a. “Iya, siapa saja yang kamu undang Fer?” 

b. “Iya, mengapa kamu hanya mengundang saya?” 

c. “wah, dengan senang hati!” 

d. “ulang tahun yang keberapa, Fer?” 

 

41.  Rosa Rismela lahir di Garut, 20 Maret 1991. Ia tinggal di Jalan Pembangunan Tarogong Garut. 

Sekarang dia bekerja sebagai staf pengajar bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di Garut. 

Formulir Daftar Riwayat Hidup 

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama                              : ..... (1) 

Tempat, Tanggal lahir    : ..... (2) 

Alamat                            : ..... (3) 

Pekerjaan                       : ..... (4) 

Isian yang tepat untuk data nomor (4) sesuai ilustrasi adalah.... 

 a. Rosa Rismela 

b. Staf pengajar Bahasa Indonesia 

c. 20 Maret 1991 

d. Jalan Pembangunan Tarogong Garut 

  

 

Bacalah kutipan pidato berikut untuk menjawab soal no 42-43! 

Semua para bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. 

Tanpa dukungan dari semua pihak kami belum tentu menjadi juara dalam Olimpiade Matematika. 

Teman-teman,..... 

 

42.  Untuk melengkapi teks pidato yang berupa ajakan adalah...... 

 a. Saya ingin hal ini dapat menjadi kebanggaan sekolah ini 

b. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti jejak saya 

c. Menjadi juara merupakan suatu kebanggaan bagi saya 

d. Saya mengajak teman-teman untuk selalu belajar dengan giat. 

 

43.  Kata yang bergaris miring pada teks pidato tersebut seharusnya ditulis.... 

 a. Semua guru dihormati saya 

b. Yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu 

c. Semua para bapak dan para ibu yang saya hormati 

d. Semua bapak dan ibu guru yang saya hormati 
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44.  Perhatikan surat berikut! 

Yth 

Bapak/Ibu Orang tua/Wali Murid  

Wali kelas 

di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Bersama ini kami beritahukan bahwa sosialisasi UN SD 2012-2013 akan kami adakan pada : 

Hari  : Sabtu 

Tanggal  : 9 Maret 2013 

Waktu  : 09.00 WIB 

Tempat  : Ruang kelas VI 

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Wali Murid untuk hadir dalam 

acara sosialisasi UN SD 2012-2013. 

Demikian yang perlu saya sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Kami 

Wali Kelas, 

 

Saepul, S.Pd 

 

Penulisan yang tepat pada kepala surat adalah.... 

 a. Yth. 

Bapak/Ibu/Wali Murid  

di tempat 

 

b. Yth. 

Bapak/Ibu Orang tua Murid  

di tempat 

c. Yth. 

Orang tua/Wali Murid  

di tempat 

 

d. Yth. 

Orang tua/Bapak/Ibu Wali Murid  

di tempat 

 

45.  Laporan 

Pada hari Saptu, 9 Nopember 2013, kelas VI SD Harapan melakukan pengamatan di puskesmas. Hasil 

pengamatan yaitu terdapat empat ruangan bersih dan tertata rapi. Ruang pertama digunakan untuk 

pendaftaran. Ruang kedua untuk pemeriksaan ibu dan anak. Ruang ketiga untuk pemeriksaan penyakit 

mata. Ruang keempat merupakan tempat pengambilan obat. 

 

Kalimat pertama pada laporan di atas mengandung ejaan yang salah. Kalimat perbaikan yang sesuai 

Ejaan Yang Disempurnakan adalah..... 

 a. Pada hari Sabtu, 9 Nofember 2013, kelas VI SD Harapan melakukan pengamatan di puskesmas. 

b. Pada hari Saptu, 9 Nopember 2013, kelas VI SD Harapan melakukan pengamatan di puskesmas. 

c. Pada hari Sabtu, 9 Nopember 2013, kelas VI SD Harapan melakukan pengamatan di Puskesmas 

d. Pada hari Saptu, 9 November 2013, kelas VI SD Harapan melakukan pengamatan di Puskesmas 
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46.  Kegiatan Pentas Seni SD se-Kecamatan Cisurupan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 

di Alun-alun Cisurupan. ………. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan muncul siswa-siswi 

berbakat dibidang seni pada masa yang akan datang. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah…. 

 a. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi para siswa SD dalam bidang kesenian 

b. Banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut sehingga acara berjalan lancar. 

c. Kegiatan tersebut diadakan malam hari sehingga tidak mengganggu belajar siswa 

d. Kegiatan tersebut menarik minat para siswa yang selama ini giat berlatih 

 

47.  Ke mana kancil akan dikejar 

Ke dalam pasar cobalah cari 

…........................................... 

….......................................... 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah… 

 a. Sejak kecil suka belajar 

Setelah besar hidup senang 

b. Ketika kecil rajin belajar 

Sesudah besar senanglah nanti 

c. Semenjak kecil susah diajar 

Setelah besar menyesal kemudian 

d. Takkan rugi kita belajar 

Kalau besar hidup kaya raya  

 

48.   

 

 

 

 

Paragraf yang sesuai dengan gambar di atas adalah...... 

 

 a. Siswa-siswi kelas VI sedang berkumpul dan berdiskusi karena mereka akan menghadapi ujian. 

b. Siswa-siswi kelas VI sedang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh Pak Guru. 

c. Siswa-siswi kelas VI sedang makan bersama Pak Guru untuk merayakan kelulusan. 

d. Siswa-siswi kelas VI sedang membuat prakarya bersama Pak Guru. 

 

 

49.  Setiap hari Senin para siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera. Mereka harus memakai 

perlengkapan seragam dengan lengkap ......... Mereka mengikuti upacara itu dengan khidmat. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah.....  

 a. Mereka harus mematuhi peraturan sekolah. 

b. Mereka menyayikan lagu Indonesia Raya. 

c. Anak-anak tidak boleh terlambat ke sekolah. 

d. Perlengkapan seragam tersebut terdiri dari dasi, topi, kemeja putih, celana atau rok merah. 

 

50.  Indonesia adalah negara kepulauan  yang memiliki ratusan pulau yang terdiri atas pulau besar dan 

kecil. Disetiap pulau, umumnya terdapat sekumpulan masyarakat. Selain itu, di tiap pulau juga 

ditemukan berbagai sumber daya alam...... 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf  tersebut adalah..... 

 a. Sumber daya alam diperbaharui harus dijaga dan dipelihara 

b. Sumber daya alam tersebar dimana-mana 

c. Sumber daya alam terdiri dari atas dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 

d. Sumber daya alam di Indonesia banyak yang sudah musnah 
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